
Міжнародний досвід та співпраця 

 
З 10 по 23 лютого 2020 року аспірантка другого курсу спеціальності «Психологія» 

Любов Мухана пройшла двотижневе наукове стажування на кафедрі психології емоції та 

мотивації Інституту  психології Люблинського католицького університету Іоанна Павла ІІ 

в межах програми «Здоров’язберігаючі технології та якість життя :медичних , педагогічні, 

соціально-психологічні виміри https://youtu.be/S1tsCacxeyY 

 

 

https://youtu.be/S1tsCacxeyY


26 березня 2019 року аспіранти УМО мали змогу послухати MIND-

лекцію професора Джо Гі Юн, директора, голови комісії з питань освіти 

Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея).  

http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1551/  

 

 

 
 

29.10.19 року в Члени Ради молодих вчених ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти" відвідали зустріч доктора Федеріка Тревіса, професора неврології, директора 

Центру вивчення мозку, свідомості і пізнання Університету менеджменту Махаріші 

(Айова, США). http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral/ogoloshenja/chleni-radi-molodikh-

vchenikh-vidvidali-zustrich-doktora-federika-trevisa  

Тема зустрічі "Освіта без стресу: Демонстрація зразків електроенцефалограм під час 

практики ТМ".  

 
 

 
 

 

http://naps.gov.ua/ua/press/releases/1551/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral/ogoloshenja/chleni-radi-molodikh-vchenikh-vidvidali-zustrich-doktora-federika-trevisa
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral/ogoloshenja/chleni-radi-molodikh-vchenikh-vidvidali-zustrich-doktora-federika-trevisa


Співпраця аспірантів УМО з професором Університету ім. Джустино 

Фортунато (м. Беневенто, Італія) Алессандро де Карло 

 
4-5 березня 2019 року у  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

відбувся курс лекцій з Організаційної психології відомого італійського професора 

Алессандро де Карло (Університет ім. Джустино Фортунато (м. Беневенто, Італія). 

Курс заснований на Qbo моделі організаційного благополуччя, включаючи інструменти 

оцінки, методи корекції та кейси. Аспіранти спеціальності "Психологія" відвідали курс 

лекції в межах вивчення навчальних дисциплін "Психологія розвитку та педагогічна 

психологія", «Саморегудяція особистості» та інші. 

В рамках даного курсу було представлено 3 модулі: 

 Індивідуальні характеристики і копінг стратегії, пов’язані зі стресами на роботі; 

 Мотивація, прихильність, організаційне громадянство; 

 Корекція організаційного благополуччя: ефекти корпоративної соціальної 

відповідальності, взаємодія з органами влади та профспілками. 

Аспірантам було цікаво дізнатися про шляхи подолання конфліктів в організації завдяки 

роботі організаційного психолога, про позитивні та негативні наслідки цих конфліктів, 

гендерні аспекти, тощо. Ознайомилися з основними заходами зниження рівня конфліктів в 

організації шляхом підвищення соціальної відповідальності. 

 

 
 

Аспіранти активно співпроцювали з лектором, задавали професійні питання та брали 

участь у обговоренні. Особливо актуальними були питання про роль психолога в гіг-

економіці (gig-economy). 

 

 


